
 

Ditransitivní slovesa 
 
Možná vás teď napadla otázka, jestli se takto dva předměty dají dát všude. Jak asi tušíte, tak 
odpověď je, že ne – lze to udělat pouze u „speciální“ skupiny sloves, kterým se říká 
ditransitive verbs. Za chviličku se spolu podíváme na ta asi nejčastěji používaná ditransitive 
verbs, ještě před tím bych ale rád zmínil, že některé se pojí s to a některé s for – většinou se 
to dá „odhadnout“, ale pokud by v našem seznamu bylo něco, čím si nejste jistí, tak 
doporučuji si to raději někam zapsat (minimálně za uši). 
 
A teď už ten slibovaný seznam těch nejběžnějších ditranstivních sloves. Nejdříve se 
podíváme na ta, kde se používá for. 
 

• book (zamluvit, (za)rezervovat) 
I booked the room for your mum 
Zamluvil jsem pokoj pro tvoji maminku 
 

• buy (koupit) 
They have bought a lot of beer for me 
Koupili mi hodně piva 
 

• cook ((u)vařit) 
She cooked amazing dinner for us 
Uvařila nám úžasnou večeři 
 

• find (najít) 
I will find something for you 
Něco ti najdu 
 

• get (dostat, sehnat) 
I will get a glass for you 
Seženu ti skleničku 
 

• keep (držet, zůstávat) 
They kept it for us 
Drželi to pro nás / Drželi nám to 
 

• make (dělat) 
Tom made coffee for Jerry 
Tom připravil kávu pro Jerryho 

 
A nyní už se na vás těší pár nejdůležitějších zástupců ditransitvních sloves, které se pojí s to. 



 

 
• give (dát) 

Give it to me, baby 
Dej mi to, baby 
 

• lend (půjčit) 
They lent a lot of money to us 
Půjčili nám spoustu peněz 
 

• offer (nabídnout) 
František offered his horse to Josef 
František nabídl svého koně Josefovi 
 

• promise (slíbit) 
I promised it to your sister 
Slíbil jsem to tvojí sestře 
 

• read (číst) 
I love when she reads her stories to me 
Miluji, když mi čte své příběhy 
 

• send (poslat) 
Send it to me as soon as possible 
Pošli mi to co nejdříve 
 

• sell (prodávat, prodat) 
Some people would sell anything to him 
Někteří lidé by mu prodali cokoliv 
 

• show (ukázat) 
Karel showed it to us 
Karel nám to ukázal 
 

• tell (říci) 
Jessie told us to go to hell 
Jessie nám řekla, že máme jít k čertu 

 
Vy rozhodně ale k čertu nechoďte, raději běžte do dalšího videa :) 
 
 
  


